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             ذرت یصفات زراع یبا اوره بر برخ یومیکه یداس یکودهاترکیب  یرثأت بررسی

(s LZea may) 
 

 3ادرکیانی مهران، 2فرحبخش محسن ،*1امینی بهاره

 

 (19/07/1395 تاریخ پذیرش: 27/02/1395تاریخ دریافت: )

 

 یدهچک

س به سید با اوره کود ترکیب تأثیر یمنظور برر ستخراج هیومیک ا ستورمی از شده ا ست و کمپو ستر کمپو لظت بر غ قارچ، ب

صر غذا شد هایشاخص یو برخ ییعنا  طرح قالب در ایگلخانه آزمایش، 704 کراس سینگل رقم( .Zea mays L) ذرت گیاه ر

صادفی کامالٌ شامل اوره ) .شد انجام تکرار سه با ت سید هیومیک خالص ورمیUبه این منظور پنج تیمار  شده با ا (، اوره مخلوط 

ست به فرم پودری ) ستر قارچ  به فرم پودری )U+Vpکمپو ست ب سید هیومیک خالص کمپو شده با ا (، U+Mp(، اوره مخلوط 

( و اوره مخلوط شده با اسید هیومیک ناخالص U+Viکمپوست به فرم پودری )اوره مخلوط شده با اسید هیومیک ناخالص ورمی

ستر قارچ  به فرم پودری ) ست ب شد. U+Miکمپو ستفاده از ترکیب ( تهیه  شان داد ا سید هیومیککودهای نتایج ن ه به اور -ا

ری افزایش دابه طور معنی ،را نسککبت به مصککرد کود اوره وزن تر و خشککک اندام هوایی گیاهو  ارتفاع گیاهعنوان منبع نیتروژن، 

اوره  -اسید هیومیکنیتروژن در گیاه ذرت تحت اثر تیمارهای آزمایشی  و همچنین نتایج نشان داد که میزان فسفر، پتاسیم. داد

ه با اسید اوره مخلوط شد گیاه ذرت تیمار شده بانیتروژن در  و داری افزایش یافتند. بیشترین میزان فسفر، پتاسیمبه طور معنی

اوره مخلوط شده با اسید هیومیک خالص کمپوست بستر قارچ به فرم  ،(U+Vpکمپوست به فرم پودری )یهیومیک خالص ورم

( و اوره مخلوط شده با اسید U+Viکمپوست به فرم پودری )اوره مخلوط شده با اسید هیومیک ناخالص ورمی، (U+Mpپودری )

استفاده از کودهای اسید هیومیک با اوره برخی  گردید.مشاهده ( U+Miهیومیک ناخالص کمپوست بستر قارچ  به فرم پودری )

 داری افزایش داد.معنیصفات زراعی گیاه ذرت را به طور 

 

 کمپوستاوره، ذرت،  ،یومیکه اسید: کلیدی هایواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )مکاتبه کننده( تهران دانشگاه خاک علوم گروه ارشد کارشناسی یلالتحصفارغ -1

 تهران دانشگاه خاک علوم گروه استادیار - 2

 فناوری زیست گروه ایران، صنعت و علم هایپژوهش استادیار -3

 bahareh.amini@ut.ac.ir : الکترونیک پست* 

mailto:bahareh.amini@ut.ac.ir


 با اوره یومیکه یداس یکودها یرثأت بررسی

32 

 

 مقدمه

هانی،  با یت ج غذایی افزایش جمع ید مواد  به منظور تول

شتر شا ،بی ستفاده از مقادیر باالیبخش ک  ورزی مجبور به ا

که قیمت مواد غذایی رو به افزایش در حالی .باشککدمی کود

میلیارد نفر رسکککیده اسکککت  7اسکککت. جمعیت جهانی به 

(Gerben et al., 2002) به 2050 سالرود در و انتظار می 

همچنین  .(Brown et al., 2009میلیارد نفر نیز برسد ) 5/9

کشت کاهش یافته و صنعتی شدن، های قابلمساحت زمین

های سنگین افزایش فرسایش توسط سیالب شهرنشینی و

این عوامل امنیت غذایی  (.Jie et al., 2002یافته اسکککت )

ید  هد هان را ت لذامیج ید  ما ید راه ن یدا حلی برای آن با پ

. در سککراسککر جهان کارهایی برای بهبود سککیسککتم نمود

صورت شاورزی  ست. همچنین برای افزایش مواد  ک گرفته ا

غذایی، بخش کشاورزی موظف به کاربرد مقادیر عظیمی از 

زیسککت شککده کود بوده که باعث اثرات نامطلوب در محیط

افزایش تولید و کاهش  ،است. در توسعه سیستم کشاورزی

 Chien et) محیطی اهمیت باالیی داردمشکککالت زیسککت

al., 2009.) ( پنا و همکارانPena et al., 2001 با استفاده )

یک ایزوتوپ  یک، (N15)از تکن عه در مکز طال ای بر روی م

سول چرخه نیتروژن در کود اوره اضافه شده به خاک ورتی

 %90 انجام دادند و نتایج نشان داد که تلفات نیتروژن باالی

شویی دلیل به اورهتلفات  یشترینبوده و ب  با که دباشمی آب

 کاهش به منجر کود تلفات. اسکککت مرتبط آبیاری مدیریت

صول صادی صرفه عدم و مح  نیز و کنندگانتولید برای اقت

 جای به اسککت بهتر شککد لذا خواهد زیسککتمحیط آلودگی

 عنصکککر این حاوی رهایکند کود از اوره، کود از اسکککتفاده

 عناصر تلفات کاهش هایروش از یکی .شود استفاده غذایی

ستفاده کود، غذایی شدمی کندرها کود از ا  ,.Wu et al) با

 به افزودن از پس که اسکککت کودی کندرها، کود .(2008

 یا و کرده آزاد تریطوالنی مدت در را غذایی عنصککر خاک،

 ,Trenkel) کندمی حفظ گیاه برای جذبقابل صکککورت به

 سازیرها منظور به شده ساخته رهایکند کودهای (.2010

 گیاهان نیاز با همزمان صکککورت به غذایی عناصکککر فعال

 افزایش باعث هاآن از اسککتفاده نتیجه در. اندشککده طراحی

صر ییآکار  شد خواهد عملکرد افزایش با همراه غذایی عنا

(Shaviv et al., 2005.) با شده داده پوشش رهایکند کود 

سکککازگار با  هایمولکولماکرو طبیعی، نیمه یا طبیعی مواد

اندازد می خیرأتمحیط طبیعی دارند که انتشکککار کود را به 

(Bloiun et al., 1967 .)اثر بررسکککی هدد با پژوهش این 

سید ترکیبی کودهای و اوره کود  خیبر بر اوره با هیومیک ا

  انجام شد. صفات زراعی گیاه ذرت در شرایط گلخانه

 
 هامواد و روش

بک از  فت سککک با با  خاک  نه   یک کیلومتری دو راهینمو

بادنجم تان البرز از عم   –آ هارد در اسککک  0 – 20اشکککت

ثانیه  29دقیقه و  51درجه و  35متر با مختصککات سککانتی

ثانیه شکککرقی تهیه  18دقیقه و  30درجه و  50 شکککمالی و

شد. نمونه خاک پس از هوا خشک شدن، کوبیده و از الک 

بافت خاک  هایمتری عبور داده شد. سپس ویژگیدو میلی

یدرومتری ) در  Gee & Bauder, 1986 ،)pHبه روش ه

(، کربن آلی به Richards, 1954آب به خاک ) 1:1عصککاره 

( و کربنات Nelson & Sommers, 1996روش اکسایش تر )

سازی با اسید و تیتر کردن با کلسیم معادل به روش خنثی

 1 ( تعیین شککد. جدولAllison & Moodie, 1965سککود )

خاک را نشکککان ویژگیبرخی  های فیزیکی و شکککیمیایی 

 دهد.می
 

 های فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعهبرخی ویژگی  -1جدول 
Table1. Some physico-chemical properties of studied soil 

 Soil texture   بافت خاک
 درصد رس
%Clay 

 درصد شن
%Sand 

 درصد سیلت

%Silt 

 اسیدیته
pH 

 درصد کربن آلی
Organic Carbon (%) 

 کربنات کلسیم معادل
CCE (%) 

 Sandy Loam 14 74 12 8.25 0.5 13 لوم شنی

کمپوسکککت و به منظور اسکککتخراج مواد هیومیکی از ورمی

گرم از کمپوسککت  200ای، به دکمه کمپوسککت بسککتر قارچ

نرمال  1/0لیتر پتاسکککیم هیدروکسکککید میلی 2000مقدار 

سپس نمونه مورد شد.  ضافه  ساعت در  24نظر به مدت ا

دور در دقیقه قرار گرفت. پس از  120 دسکککتگاه شکککیکر با

پایان این زمان، سوسپانسیون حاضر با کمک سانتریفیوژ با 

دقیقه تکان داده شکککد و  20دور در دقیقه به مدت  7000

ز مواد جامد و نامحلول مواد ا ،مواد هیومیک محلول در باز
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هیومیک جدا گردید. برای جدا کردن اسکککید هیومیک از 

اسید فولویک، اسید کلریدریک شش نرمال اضافه گردید تا 

pH  برسد. سپس از این سوسپانسیون  2محلول به کمتر از

 25دور در دقیقه و به مدت  9000توسککط سککانتریفیوژ با 

ک جدا شد و به صورت دقیقه، اسید هیومیک از اسید فولوی

ماند. سککپس رسککوب  رسککوب در ته لوله سککانتریفیوژ  باقی

تنظیم و سککپس خشککک گردید.  pH=7اسککید هیومیک در 

برای کاهش درصد خاکستر اسید هیومیک، به رسوب اسید 

سانتریفیوژ حدود  لیتر از میلی 40هیومیک موجود در لوله 

مدت  M HCl 1/0 +M HF 3/0محلول  به  فه و   8اضکککا

سانتریفیوژ و محلول س سیون  سوسپان شد.  اعت تکان داده 

بار دیگر تکرار گردید. درصد  4رویی دور ریخته شد. اینکار 

سوزاندن در کوره )در  سید هیومیک به روش  ستر در ا خاک

گیری شککد. درصککد ( اندازهگراددرجه سککانتی 550 دمای

 ,Kononovaدرصککد بود ) 5/0خاکسککتر در نمونه کمتر از 

بعد از خشککک شککدن اسککید هیومیک هر دو نمونه، (. 1966

بالن یک در  ید هیوم قادیر مختلفی از اسککک  100 هایم

لیتری ریخته و توسکککط آب مقطر به حجم رسکککانده میلی

. به ندتنظیم شکککد pHها در مقادیر مختلف شکککدند. نمونه

شدهنمونه ضافه و بعد از  ،های تهیه  صی اوره ا شخ مقدار م

ها در آزمایشات مورد بررسی نهنمو pHبا تنظیم  ساعت 24

شده . پس از تهیه چهار ترکیب کودیندقرار گرفت ، ساخته 

لدال انجام شکککد. جها با روش کگیری نیتروژن نمونهاندازه

سید هیومیک نتایج درصد نیتروژن ترکیب  –های مختلف ا

 .نشان داده شده است 2کود اوره در جدول اوره و 

 

ا ب یومیکه یداسکک یکودها ترکیب یرثأت یسککربر منظور به

 گیاهرشد  هایشاخص برخی و غذایی عناصر ظتلغاوره بر 

 آزمایش این، 704 کراس سینگل رقم( .Zea mays Lذرت )

صادف کامالٌ ساده طرح قالب در  هگلخان در تکرار سه با یت

 یبذرها ابتدا. شککد انجام تهران دانشککگاه خاک علوم گروه

 30به مدت  704 رقم سینگل کراس (.Zea mays L) ذرت

دقیقه در محلول  5درصکککد و سکککپس  96ثانیه در الکل 

 ضککدعفونی و با آب مقطردرصککد  5/1هیپوکلریت سککدیم 

شدند ) سته  میزان  سپس (.al., 2003 Echeverria etش

شده  متری عبور دادهمیلی 4کیلوگرم خاک که از الک  5/2

 4تیمار کودی ) 5ریخته شد.  بود، توزین و درون پالستیک

 کمپوسککت،اسککید هیومیک ناخالص ورمی -کود اوره  تیمار

اسککید  -اوره کمپوسککت،میور اسککید هیومیک خالص -اوره

 -ی، اورهاهیومیک ناخالص کمپوسکککت بسکککتر قارچ دکمه

ته ساخ ایدکمه اسید هیومیک خالص کمپوست بستر قارچ

الزم نیتروژن  میزاناسککاس  بر ،تیمار کود اوره( 1شککده و 

همراه با آب مورد نیاز برای رسککیدن به حد ظرفیت زراعی 

 محیط کشککت اضککافه گردید. پس از اینکه خاک درون به

سککاعت به  24ها به خوبی مخلوط شککد، پس از پالسککتیک

بدون  تیمار شکککاهد 1ها ریخته شکککدند و همچنین گلدان

یه  یدافزودن کود نیتروژنی ته بذر در هر  4سکککپس  .گرد

شدن، در هر گلدان  سبز  شد. پس از  شته  بوته  2گلدان کا

رطوبت در طول بوته دیگر تنک گردید.  2و  هذرت باقیماند

 داشککته شککد.( نگهFCدر حد ظرفیت زراعی ) آزمایش دوره

سیبه تمام گیاهچه ستم و  ام مقدار ها در روزهای دهم، بی

یب محلول میلی 25 غذایی افزوده شکککد. ترک لیتر محلول 

موالر میلی 4PO 2KH ،1موالر میلی 25/0غذایی شکککامل: 

O2. 7H4MgSO ،88/0 4موالر میلیSO2K ،1/0 موالر میلی

 درصد نیتروژن و شرح تیمارها -2جدول 

Table 2. Nitrogen percentage and  description of treatments 

 تیمار
Treatment 

 شرح تیمار

Treatment description 

 درصد نیتروژن

Nitrogen percentage 

U+Mp 
 ایدکمه قارچ بستر کمپوست خالص هیومیک + اسید اوره

Urea with pure humic acid mushroom compost 
17.71 

U+Vp 
 کمپوستورمی خالص هیومیک اسید + اوره

Urea with pure humic acid vermicompost 
17.94 

U+Mi 
 ایدکمه قارچ بستر کمپوست ناخالص هیومیک اسید اوره +

Urea with impure humic acid mushroom compost 
22.7 

U+Mp 
 کمپوستورمی ناخالص هیومیک اسید + اوره

Urea with pure humic acid mushroom compost 
21.12 

U اوره Urea 46 
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KCl ،5/0  4میکروموالرMnSO  ،1  3میکروموالرBO3H ،

 100 و 4ZnSOمیکروموالر  4CuSO، 1میکروموالر  2/0

روز  45 .بود Fe-EDTA (Tolay et al., 2001)میکروموالر 

شدن گیاهان، سبز  شک شاخص پس از  های وزن تر و خ

ها برگ اندام هوایی، وزن خشککک ریشککه و میزان کلروفیل

سپد ان ستگاه ا سط د صر دازهتو شد. تعیین مقدار عنا گیری 

به روش یاه ذرت  خاکسکککتر کردن  غذایی بخش هوایی گ

فت (Emami, 1996خشککککک ) ندازه .صکککورت گر گیری ا

های برای پردازش دادهلدال انجام شد. جنیتروژن به روش ک

 ها و رسمتجزیه آماری، مقایسه میانگین شامل این پژوهش

استفاده  Sigma Plotو  SASافزارهای آماری از نرمنمودارها 

 5ها نشکککان داد که اثر تجزیه واریانس داده جدول گردید.

اسکککید هیومیک ناخالص  -تیمار کود اوره  4تیمار کودی )

می پوسککککت، اورهور م لص  -ک میککک خککا یو ه اسکککیککد 

اسککید هیومیک ناخالص کمپوسککت  -کمپوسککت، اورهورمی

 اسید هیومیک خالص کمپوست -ای، اورهبستر قارچ دکمه

بر  تیمار کود اوره( 1ای سککاخته شککده و بسککتر قارچ دکمه

گره، وزن تر و وزن خشککک اندام میزان ارتفاع، فاصککله میان

ساقه و میزان کلروفیل در  شه، قطر  شک ری هوایی، وزن خ

 (.3دار بود )جدول گیاه ذرت معنی

 
 های رویشی گیاه ذرتمختلف بر ویژگیثیر تیمارهای أتجزیه واریانس ت -3جدول 

Table 3. Variance analysis for the effects of different treatments on growth parameters of maize  
   (Mean Square) میانگین مربعات

 میزان کلروفیل

Chlorophyll 

Index 

(SPAD) 

 قطر ساقه

shoot 

diameter 

(mm) 

ارتفاع 

 گیاه
Plant 

height 
(cm) 

فاصله میان 

 گره

Internode 

(cm) 

وزن خشک 

 ریشه
Root dry 

weight 

(1-g pot) 

 تر اندام وزن

 هوایی

Shoot 

Fresh 

weight 

(1-g pot) 

وزن خشک 

 اندام هوایی

Shoot 

dry 

weight 

(1-g pot) 

 آزادی درجه
Degree 

of 

freedom 

 منابع تغییرات

Source of 

variation 

**230.20 **3.13 **2.56 **10.49 **0.89 **111.35 **3.36 5 
 تیمار

Treatment 
 Error  خطا 12 0.29 7.38 0.14 0.17 0.35 0.14 1.29
2.75 4.08 2.56 6.17 10.38 5.14 8.19 - CV 

 درصد 1 سطح در بودن دارمعنی**: 

Significant at 1% probability level 

 

 بحثو  نتایج

در این پژوهش اضکککافه نمودن کودهای ترکیبی اسکککید  

ای ههیومیک با اوره به بسککتر کشککت باعث افزایش ویژگی

مقایسه میانگین (. 4و 3، 2، 1رویشی گیاه ذرت شد )شکل 

بیشترین میزان ارتفاع گیاه ذرت در تیمارهای نشان داد که 

U+Mp، U+Vp، U+Vi  وU+Mi  سککپس تیمار حاوی کود

شد و کمترین میزان ارتفاع مربوط به تیمار شاهد بااوره می

سید هیومیک افزایش یافتبود.   .میزان کلروفیل با کاربرد ا

زیرا اسککید هیومیک باعث افزایش فعالیت آنزیم روبیسکککو 

های تاریکی فتوسککنتز وجود این آنزیم در واکنش .شککودمی

ست شان داد که (Delfine et al., 2005) ضروری ا . نتایج ن

شت شد می U+Mpکلروفیل مربوط به تیمار  رین میزانبی با

باشککد. اما می 0Tو کمترین میزان کلروفیل مربوط به تیمار 

دار معنی اختالد U+Vi    و  U+Mi،U+Vpبین تیمارهای 

وجود ندارد. همچنین نتایج نشککان داد که با کاربرد اسککید 

هیومیک قطر ساقه افزایش یافته است، که بیشترین اندازه 

به تیمار و کمترین  U+Vp و U+Mp قطر سکککاقه مربوط 

باشککد. اختالد اندازه قطر سککاقه مربوط به تیمار شککاهد می

 U+Vi و U+Mi با تیمارهای Uداری بین تیمارهای معنی

همچنین کاربرد کود اسکککید هیومیک با اوره  وجود ندارد.

یاه ذرت شککککد.  ندام هوایی گ عث افزایش وزن ا تایج با ن

داد تیمارهای حاوی اسککید هیومیک وزن  ها نشککانبررسککی

ساقه آن شه و  شک ری شاهد به طور خ سبت به تیمار  ها ن

داری افزایش نشککان داد. افزایش رشککد سککاقه و رشککد معنی

ه و در نتیجریشه منجر به جذب بیشتر آب و عناصر غذایی 

این افزایش پارامترها  (.Sarir, 2006افزایش عملکرد شککد )

شی از مقد ست نا سط ممکن ا شده تو سنتز  ست  ار متابولی

افزایش سککطح نیتروژن اسککت.  گیاهان باشککد، که در نتیجه

یندهای متابولیکی و آهای کود نیتروژن بر روی فرسکککطح

های مریسکککتمی اثر مطلوب های فیزیولوژیکی بافتفعالیت

های مریستمی مسئول تقسیم سلولی گذاشته که این بافت

شدن طول می شند. نتایج و زیاد  سیلهبا شابه بو نجار  -ال م
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 El بانا و گوما ) -( و الEl-Naggar & Amer, 1999) و آمر

-Bana & Goomaa, 2000) ست شده ا  جدولدر . گزارش 

ثیر تیمارهای مختلف بر نیتروژن، أنتایج تجزیه واریانس ت 4

سیم در گیاه ذرت معنی سفر و پتا ست. دارف افزایش  شده ا

ید دار نیتروژن و فسکککفر در معنی حاوی اسککک های  مار تی

یک کل و  هیوم ماده آلی، کربن  یل افزایش  به دل خالص 

CEC ید خاک اسکککت. گروه عاملی موجود در اسککک های 

خاک  CECهیومیک به عنوان سککایت تبادلی عمل کرده و 

دهد. اسکید هیومیک نگهداری عناصکر غذایی را افزایش می

ر ترا افزایش داده و رهاسازی عناصر در محلول خاک آهسته

 صورت گرفته است.

 
 ذرت یاهبر ارتفاع در گ یشیآزما یمارهایاثر ت -1شکل 

Figure 1. The effect of the experiment treatments on height in maize plant 

 

 
 ذرت یاهدر گ یلکلروف یزانبر م یشیآزما یمارهایاثر ت -2شکل 

Figure 2. The effect of the experiment treatments on chlorophyll in maize 
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 ثیر تیمارهای مختلف بر میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم در گیاه ذرتأتجزیه واریانس ت -4جدول 
Table 4. Variance analysis for the effect of different treatments on nitrogen, phosphor and potassium 

content in maize 
 (Mean Squareمیانگین مربعات )  

 منابع تغییرات

Source of 

variation 

 درجه آزادی
Degree of 

freedom 

 )%( K پتاسیم )%( P فسفر )%( N نیتروژن

 تیمار

Treatment 
5 2.24** 1.11** 0.20** 

 Error 12 0.06 0.13 0.01  خطا

CV  8.51 4.12 3.43 

 درصد 1 سطحدار بودن در معنی **:
Significant at 1% probability level 
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 ذرت یاهبر قطر ساقه در گ یشیآزما یمارهایاثر ت -3شکل 

Figure 3. The effect of the experiment treatments on shoot diameter in maize 
 

 
 ذرت یاهدر گ ییبر وزن خشک اندام هوا یشیآزما یمارهایاثر ت -4شکل 

Figure 4. The effect of the experiment treatments on Shoot dry weight in maize 

 (،هامربوط به مقایسکککه میانگین) 7و  6، 5های در شککککل

اوره  -نتایج نشکککان داد که با کاربرد کود اسکککید هیومیک

سبت به  شاهدن صد  ،تیمارهای حاوی کود اوره و تیمار  در

نیتروژن افزایش یافته اسکککت. بیشکککترین درصکککد نیتروژن 

کمترین مقدار مربوط  و U+Vpو  U+Mpمربوط به تیمار 

بیشترین درصد فسفر مربوط به  باشد.می 0Tو سپس  Uبه 

کمترین مقدار مربوط به  و U+Miو  U+Mp ،U+Vpتیمار 

U  سپس شد. می 0Tو  سئله میبا تواند به علت وجود این م

اسککید هیومیک باشککد که ظرفیت تثبیت فسککفر را کاهش 

نرژیسککم بین نیتروژن و یداده اسککت که به دلیل اثرات سکک

جذب نیتروژن توسط گیاه نیز افزایش یافته  فسفر، احتماالٌ

ست صد جذب (Delfine et al., 2005) ا . همچنین بین در

سیم در تیمارهای حاوی کود  ضافه پتا سید هیومیک به ا ا

فاوت معنی حاوی کود اوره ت مارهای  با تی داری وجود اوره 

نداشککت. اما درصککد جذب پتاسککیم بین تیمارهای حاوی 

حنفی و  دار شککد.کودهای مختلف نسککبت به شککاهد معنی

( گزارش کردند که کاربرد Hanafi et al., 2002همکاران )

 نیتروژن به کود اوره در مقایسکککه با کاربرد کود کندرهای

بل قا باالتر بوده طور  فات عناصکککر غذایی  توجهی مقدار تل

تری بر کاهش آبشکککویی، کود کندرها اثر طوالنیاسکککت. 

افزایش جذب نیتروژن و نیز اثر مثبت بر روی سطح عناصر 

غذایی خاک داشته است. بنابراین، اصالح خاک فقیر با کود 

ژن مبود نیتروتواند در از بین بردن ککندرهای نیتروژن می

هیومیک به عنوان  اسککیدثر باشککد. ؤدر اواسککط فصککل م

ماکرومولکول آلی، بات  ندمی ترکی به طور  توا نیتروژن را 

ستقیم از طری  واکنش شیمیایی یا غیرم ستقیم از  های  م

یه زیسککککت توده  یت میکروبی و پس از تجز عال طری  ف

 Clinton et) میکروبی در داخل سکککاختارش ترکیب کند

al., 1995). پذیری غشکککای کاربرد اسکککید هیومیک نفوذ

که دلیلی برای  ها را افزایش داده  زیسکککتی برای الکترولیت

0

2

4

6

8

10

12

T0 U U+Vi U+Mi U+Vp U+Mp

ه 
ساق
ر 
قط

(
m

m
)

S
h
o

o
t 

D
ia

m
et

er
 (

m
m

)

Treatments

تیمارها

c 

c

b b
b

a a

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

T0 U U+Vi U+Mi U+Vp U+Mp

ی
وای
 ه
دام
ک ان

خش
ن 
وز

S
h
o

o
t 

D
ry

 W
ei

g
h
t 

(g
 p

o
t-1

)

Treatments

تیمارها

c c

b

ab a
a

a



   1396زمستان ، 2، شماره 5جلد                                                                             خاک تحقیقات کاربردی

37 

 ,Samson & visser) باشکککدافزایش جذب پتاسکککیم می

اسککید هیومیک ظرفیت تثبیت فسککفر را در خاک (. 1989

یک فراهمی کاهش می ید هیوم که اسککک جایی  دهد و در 

جذب نیتروژن را نیز  دهد،زیسکککتی فسکککفر را افزایش می

(. اسید هیومیک Heng, 1989) دهدتوسط گیاه افزایش می

جذب و معموالٌ  کاهش داده،  یت فسکککفر را  یت تثب ظرف

سفر غیرمحلول در خاک ست.حاللیت ف  ها را افزایش داده ا

ها نشان داد که در تمام تیمارهای حاوی اسید نتایج بررسی

افزایش  داریبه طور معنی ، غلظت نیتروژن خاکهیومیک

شد.  ساقه ذرت  سیله  یافت و باعث تجمع کل نیتروژن به و

کاربرد اسککید هیومیک جذب عناصککر غذایی را افزایش داد 

تواند تنها ناشککی از عرضککه مسککتقیم عناصککر غذایی که نمی

شی از اثرات مفید  ست نا شد. اما این ممکن ا سط آن با تو

ت یاسکککید هیومیک بر روی بهبود فعالیت میکروبی، جمع

هداری آب  یت نگ قابل کاتیونی و  بادل  یت ت میکروبی، ظرف

باشککد. اسککید هیومیک پتانسککیل باالیی برای بازگرداندن 

های میکروبی و قابلیت دسکترسکی عناصکر غذایی و فعالیت

 , Ahmad & Jilaniجذب نیتروژن به وسکککیله گیاه دارد )

در آزمایشی  (Dong et al., 2009) دانگ و همکاران (.2007

آز و غلظت آمونیوم و نیترات در دو بررسکککی فعالیت اورهبه 

سید هیومیک شان  اوره پرداختند و -خاک حاوی اوره و ا ن

آز و افزایش غلظت آمونیوم در خاک که فعالیت اوره ندداد

اوره نسکککبت به خاک حاوی اوره  -هیومیک حاوی اسکککید

نیز در  بیشکککترین غلظت نیترات ضکککمن اینکه . کمتر بود

شد اوره خاک حاوی  شاهده  شویی نیترات وم  و میزان آب

 .بیشتر بود ،آمونیوم در خاک حاوی اوره

 
 در گیاه ذرت اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد نیتروژن -5شکل 

Figure 5. The effect of experiment treatments on nitrogen percentage in maize 

 

 
 در گیاه ذرت اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد فسفر -6شکل 

Figure 6. The effect of the experiment treatments on phosphorous percentage in maize  
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 گیاه ذرت در اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد فسفر -7شکل 

Figure 7. The effect of the experiment treatments on potassium percentage in maize 

 

 کلی گیرینتیجه

در کشکککت  های کودی اسکککتفاده شکککدهمقایسکککه ترکیب

ای ذرت نشکککان داد در تیمارهایی که کود اسکککید گلخانه

( و اسکککید U+Vp) اوره -کمپوسکککتهیومیک خالص ورمی

 اوره -ایهیومیک خالص کمپوسکککت بسکککتر قارچ دکمه

(U+Mp به کاربرده شکککد، جذب و انتقال )عناصکککر غذایی 

همچنین در تیمارهای حاوی  را داشککتند.  بیشککترین مقدار

سید هیومیک شاهد ،ا سبت به تیمار حاوی اوره و  ارتفاع  ،ن

ن خشک گیاه، میزان کلروفیل، وزن خشک اندام هوایی، وز

پتاسککیم افزایش یافت.  و ریشککه، درصککد نیتروژن، فسککفر

سایت گروه سید هیومیک به عنوان  های عاملی موجود در ا

به نگهداری عناصککر غذایی در  با کمک تبادلی عمل کرده و

بادلیسکککایت یاک و ، موجب های ت کاهش تصکککعید آمون

صر می شویی عنا سید هیومیک د.نشوآب وره ا -کاربرد کود ا

مصکککرد نیتروژن را یی آکارتواند کود کندرها می به عنوان

از دسکککت رفتن نیتروژن را که به صکککورت داده و  افزایش

دهد، کاهش دهد. این قابلیت تصکککعید و آبشکککویی ر  می

های عاملی موجود در اسید هیومیک تواند به دلیل گروهمی

 د.نکنباشد که پیوند قوی با اوره ایجاد می
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Abstract 

In order to investigate the effect of urea with humic acid vermicompost and urea with humic acid 

mushroom compost substrate application on some nutrients concentration and some growth 

characteristics of maize plant (Zea mays cv. single cross-704 ), a greenhouse experiment was conducted 

in randomized completely design with three replications. This study compared five different types of 

treatments which were urea without additives (U), urea with pure humic acid vermicompost powdered 

form (U+Vp), urea with pure humic acid mushroom compost substrate powdered form (U+Mp), urea 

with impure humic acid vermicompost powdered form (U+Vi), urea with impure humic acid mushroom 

compost substrate powdered form (U+Mi). The results indicated that plant high, shoot dry and fresh 

weight were markedly higher when humic acid-urea fertilizers were applied. In addition, the results 

indicated that the concentration of P, K and N in maize plant significantly increased by humic acid-urea 

experiment treatments. The greatest amount of phosphorus, potassium and nitrogen observed in treatment 

maize plants received urea with pure humic acid vermicompost powdered form (U+Vp), urea with pure 

humic acid mushroom powdered form (U+Mp), urea with impure humic acid vermicompost powdered 

form (U+Vi) and urea with impure humic acid mushroom compost substrate powdered form (U+Mi). 

Some agronomic characteristics of maize plants were markedly increased when humic acid- urea 

fertilizers were applied. 
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